
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  

 
Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 23 tháng 05 năm 2020 

Địa điểm: Hội trường công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, số 58 Yersin, phường 
Phương Sài, thành phố Nha Trang. 

 
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:  
1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông  ( 6h45 ); 
2. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu ( 6h45 – 7h45 ); 
3. Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự ( 8h00);    
4. Báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông tham dự đại hội; 
5. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; 
6. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu; 
7. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. 
 
II. TRÌNH  BÀY CÁC  BÁO CÁO - TỜ TRÌNH :  
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất – 

kinh doanh,  đầu tư năm 2020;  
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;  
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; 

 
III. TỜ TRÌNH:  
1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức  năm 2019;  
3. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019, kế hoạch chi trả  thù lao 

2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký, quản trị nội  bộ; 
4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2020; 

 
THẢO LUẬN 
IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI 
V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI  

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; 
2. Tuyên bố bế mạc Đại hội;    

                 BAN TỔ CHỨC 
 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 

 
Số:  10 /BC-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2020 

 
BÁO CÁO  

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 

I. Thông tin chung 
1. Thông tin khái quát 
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200238007 

Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng ( Hai trăm sáu mươi tỷ đồng) 
-  Vốn đầu tư của Nhà nước: 132.600.000.000 đồng 
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa 
- Mã chứng khoán: KHW 
- Ngày 10/01/2017 lưu ký cổ phiếu KHW tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 
- Ngày 20/2/2017 tổ chức phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên tại sàn giao dịch 

UPCOM. 
2. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  
- Đại hội đồng cổ đông: gồm 306 cổ đông; 
- Hội đồng quản trị: 05 thành viên; 
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên; 
- Ban điều hành: 05 thành viên: 
- Thư ký HĐQT : 01người; Quản trị viên: 01 người. 
- Danh sách Ban điều hành công ty: 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 
SỐ CỔ PHẦN 
BIỂU QUYẾT 

1 Nguyễn Văn Đàm Tổng giám đốc 

20.325 CP 

Được ủy quyền: 

5.304.000 CP 

2 Vũ Văn Bình Phó tổng giám đốc 

20.925 CP 

Được ủy quyền: 

3.978.000 CP 

3 Nguyễn Văn Quân Kế toán trưởng 

11.025 CP 

Được ủy quyền: 

3.978.000 CP 

  



 

4 Phạm Cao Minh Dũng Phó tổng giám đốc 18.825 CP 

5 Nguyễn Hồng Sơn Phó tổng giám đốc 2.700 CP 

- Cơ cấu các phòng, ban, đơn vị:  
Tổng số cán bộ - công nhân viên: 329 người 

Gồm 06 phòng chuyên môn; 01 đội; 03 xí nghiệp. 

II. Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2019: 
 

1. Cơ cấu vốn Điều lệ tính đến thời điểm 31/12/2019: 
                                                                                      Đơn vị tính:  Tỷ đồng 
 Số tiền Cổ phần Tỷ lệ 

Vốn Điều lệ 260.000.000. 000 đồng 26.000.000 CP 100% 

Nhà nước 132.600.000.000 đồng 13.260.000 CP 51% 

Cổ phiếu quỹ 466.000.000 đồng 46.600 CP 0,02% 

Cổ đông là 
CB- CNV 

9.865.900.000 đồng 986.590 CP 3,79% 

Công ty REE 114.096.000.000 đồng 11.409.600 CP 43,88% 

CĐ ngoài khác 3.391.500.000 đồng 339.150 CP 1.31% 
2. Kết quả Sản xuất – kinh doanh năm 2019: 

Các chỉ tiêu 
Kế hoạch 

2019 
Thực hiện 

2019 
Đạt 
tỷ lệ 

Ghi 
Chú 

- Giá tổng sản lượng 
- Doanh thu nước 

- Xây lắp 
- Khảo sát thiết kế 

- Nước sản xuất: 

+ Võ Cạnh 
+ Xuân Phong: 

+ Suối Dầu:  
+ Khánh Sơn 

- Nước tiêu thụ: 
- Thất thoát:  

- Tồn thu lũy kế bình quân 

- Số KH phát triển: 
- Tháo ĐH kiểm định 

- Nộp Ngân sách 
- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 
- Trả cổ tức 

424.400.000 
341.000.000 

80.000.000 
3.400.000 

51.435.000 m3 

41.318.000 m3 
5.464.000 m3 

4.653.000 m3 

 
43.512.000 m3 

16% 

 
7.200 

19.830 ĐH 

28.100.000 
41.710.000 

37.000.000 
8,2% 

435.436.206 
347.253.232 

86.608.412 
3.508.731 

54.805.730 m3 

43.747.010 m3 
5.296.720 m3 

5.762.000 m3 

 
46.897.693 m3 

14,43% 

300 trđ/tháng 

7.186 
19.576 ĐH 

35.482.713 
44.974.000 

40.099.789 
9,5% 

103% 
102 % 

106 % 
103 % 

107% 

106 % 
97 % 

124 % 

 
108 % 

 

 
100 % 
100% 

126% 
107,8% 

108% 

 
 

 
 

 

 
 



 

3. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản: 

- Hoàn thành 106% kế hoạch xây lắp trong năm 2019. Phát triển 7.186 hộ khách hàng sử 
dụng nước mới; Hoàn thành các công trình cải tạo theo danh mục kế hoạch năm 2019. 

- Tổng giá trị xây lắp thực hiện:    86.608.412.000 đồng. 

Trong đó: Công trình công ty đầu tư:   54.384.438.000 đồng 

    Công trình công ty nhận thầu: 32.223.974.000 đồng. Trong đó : Thực hiện 
hợp đồng Duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước TP. Nha Trang: 24.609.157.000 đồng.  

- Kết quả thực hiện hoàn thành các công trình lớn: 

+ Khu xử lý bùn nhà máy nước Võ Cạnh; 

+ Sửa chữa Kho hàng 1B Lê Hồng Phong;  

+ Đầu tư thêm 01 bể chứa nước xã Vĩnh Lương;  

+ Cải tạo  hệ thống điện nhà máy nước Xuân Phong. 

+ Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Võ Cạnh ( Công trình đang tiếp tục triển khai). 

+ Gia cố đập ngăn mặn tạm chân cầu Vĩnh Phương. 

+ Lập dự án Đầu tư tuyến DN700 đường 23/10 ( Đoạn từ Cầu Dứa về đến Mã Vòng).  

- Hoàn thành hợp đồng duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước TP. Nha Trang. 

- Cải tạo mạng lưới; sửa chữa; cắt mở nước; tháo lắp đồng hồ đến hạn kiểm định  chống 
thất thoát nước theo kế hoạch đã được phê duyệt trong năm 2019. 

- Đầu tư ca nô, định kỳ kiểm tra vệ sinh môi trường, nguồn nước và các điểm gây ô 
nhiễm dọc hai bên bờ sông Cái Nha Trang. 

 

4. Những khó khăn trong quá trình sản xuất – kinh doanh:  

- Hiện tượng biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của công ty:  

- Nguy cơ thiếu nguồn nước và ô nhiễm nguồn nước, nguồn nước bị nhiễm mặn. Đập tạm 
ngăn mặn trên sông Cái hư hỏng trong mùa mưa bão, ảnh hưởng đến chất lượng nước nguồn 
và tốn kinh phí cho công tác gia cố.  

- Công ty quản lý lượng khách hàng lớn, hàng tháng, vẫn tồn tại nhiều khách hàng sử dụng 
lượng nước nhiều, nhưng thiếu nợ tiền nước. Công ty đã phải điều động,  tập trung nhân lực 
của nhiều đơn vị cho công tác xử lý và thu hồi nợ. 

 



 

II. Kế hoạch, nhiệm vụ triển khai trong năm 2020:  

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020:  
                                                                                   Đơn vị: Triệu đồng 

Các chỉ tiêu 

 
- Giá tổng sản lượng 

- Doanh thu nước 
- Xây lắp 

- Khảo sát thiết kế 

- Nước sản xuất: 
+ Võ Cạnh 

+ Xuân Phong: 
+ Suối Dầu:  

+ Khánh Sơn 
- Nước tiêu thụ: 

- Thất thoát:  

- Tồn thu lũy kế bình quân 
- Số KH phát triển: 

- Tháo ĐH kiểm định 
- Nộp Ngân sách 

- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế 

- Trả cổ tức 

Kế hoạch 2020 

 
454.550.000  

365.000.000 
86.000.000 

3.550.000 

56.709.000 m3 
45.934.000 m3 

5.300.000 m3 
5.475.000 m3 

450.000 m3 
48.202.650 m3 

< 15% 

< 1,5% DT 
7.200 

20.434 
28.800.000 

45.808.000 
41.500.000 

9,7% 

Ghi chú 

 
 

 
 

 

 
 

 
2. Công tác sản xuất nước sạch:  

        Khai thác, xử lý và quản lý tốt sản phẩm nước sạch từ đầu nguồn đến điểm phân 
phối; Đảm bảo số lượng nước cung cấp và chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn 
QCVN 01: 2009 – Bộ Y tế; 

- Đối với  nhà máy Võ Cạnh: 

+ Đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định, định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị; Bảo quản hóa 
chất; giữ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh. 

+ Cải tạo tủ điện trạm bơm IA; 

+ Tiếp tục triển khai xây dựng Hệ thống xử lý bùn ( Giai đoạn 2); 

+ Triển khai các hạng mục cải tạo nâng công suất tối đa cho nhà máy.  

- Đối với  nhà máy Xuân Phong: 

+ Đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định, định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị; Bảo quản hóa 
chất; giữ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh. 

+ Bảo dưỡng, thay van cụm bể lọc 5,6,7. 

+ Quản lý, bảo dưỡng đập ngăn mặn tạm. 
 



 

- Nhà máy nước Suối Dầu : Tham gia quản lý, giám sát quá trình sản xuất, giám sát chất 
lượng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế. 

- Nhà máy nước Khánh Sơn: Cải tạo hệ thống mạng, giám sát chất lượng nước đạt tiêu 
chuẩn; tăng cường phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty. 

3. Công tác quản lý, đầu tư, cải tạo  mạng lưới cấp nước: 

- Cải tạo tuyến ống DN 700 đường 23/10 : Đoạn từ Cầu Dứa đến Mã Vòng. 

- Nghiên cứu nguồn vốn và triển khai dự án cấp nước DN 700 tuyến đường Võ Nguyên 
Giáp và vùng phụ cận. 
- Đầu tư cải tạo, sửa chữa mạng lưới cấp nước trong thành phố : 47 hạng mục ( Đính kèm 
danh sách các công trình ống nhánh) 
- Đầu tư, phát triển tuyến ống cấp nước khu vực Vĩnh Lương, Diên Khánh, Cam Lâm: 11 
công trình ( Đính kèm danh sách các công trình đầu tư mới) 

4. Mua sắm thiết bị: 

- Máy ép bùn; 

- Máy dò tìm vật liệu ống; 

- Máy bơm . 

5. Tiếp tục triển khai kế hoạch chống thất thoát, phấn đấu hạ tỷ lệ thất thoát xuống dưới 
15%. Giải pháp: Phân vùng, tách mạng, tăng cường công tác trực sửa chữa ; kiểm định 
đồng hồ.  

6. Quản lý tốt công tác chăm sóc khách hàng; công tác ghi thu tiền nước; tiếp tục triển 
khai thu tiền nước qua ngân hàng. Phát huy sáng kiến và các giải pháp để ghi chính xác 
và thu tiền nước, đạt tỷ lệ tồn thu thấp nhất.  

Triển khai nhờ thu, thí điểm khu vực Vĩnh Lương; đảo Trí Nguyên; Khu vực Diên Khánh. 
Nghiên cứu, ký hợp đồng với đơn vị thu hộ ( Payoo, VNPT Pay, VN Pay…) 

7. Ký hợp đồng, nhận thầu công trình Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thành phố 
Nha Trang năm 2020. 

8. Duy trì thường xuyên, liên tục kế hoạch cấp nước an toàn. Bổ sung các giải pháp phù 

hợp với tình hình thực tế sản xuất năm 2020. 

9. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực nguồn nhân lực.  

10. Lập hồ sơ đơn giá tiền lương, trình UBND tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương năm 2020.   

                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

                                                                               Nguyễn Văn Đàm 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 

                Số:  11  / BC-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2020 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 

 - Tên công ty:   CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA    

 - Địa chỉ trụ sở chính: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.  

     Điện thoại: 058.3822315;Fax: 058.3810740; Website: www.ctnkh.com.vn 

 - Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng. 

 - Mã chứng khoán: KHW 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

Hàng năm, trong quý I, công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên, để 
báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban kiểm 
soát và trình xin ý kiến Đại hội các vấn đề thuộc quyền biểu quyết của Đại hội. 

- Đại hội đồng cổ đông gần nhất diễn ra vào ngày 20/4/2019 tại hội trường khách 
sạn Diamonbay, số 20 Trần Phú Nha Trang.  

- Số lượng Đại biểu tham gia: 281 người; Số lượng Đại biểu ủy quyền: 28 người;  
Đại diện cho: 25.926.300 cổ phần;  Chiếm: 99,8956% số cổ phần có quyền biểu 
quyết. 

 - Số lượng cổ đông vắng mặt: 11 cổ đông; Đại diện cho: 27.100 cổ phần;  Chiếm: 
0,1044% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

 

STT 
Số Nghị quyết/  

Quyết định  
Ngày Nội dung 

01 15/NQ-ĐHĐCĐ 20/4/2019 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2019, thông qua các báo cáo và tờ 
trình, để quý cổ đông tham gia ý kiến 
và biểu quyết. 

 



 

II. Hội đồng quản trị : 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp năm 2019: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 
họp của 

 thành viên  

HĐQT 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Vũ Văn Bình Chủ tịch 5 100% - 

2 Nguyễn Văn Đàm Thành viên  5 100% - 

3 Nguyễn Văn Quân Thành viên 5 100% - 

4 Lục Chánh Trường Thành viên 5 100% - 

5 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 5 100% - 

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:  

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào các  Nghị quyết của Hội 
đồng quản trị công ty ban hành và giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc công ty triển 
khai, thực hiện trong các năm của nhiệm kỳ; 

- Căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh, thi công xây lắp các công trình  trong năm 
2019. 

Ban tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao:  

+ Quản lý điều hành các hoạt động của công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch 
về sản xuất, kinh doanh, khảo sát thiết kế và thi công xây lắp đã đề ra.  

+ Tình hình quản lý tài chính của công ty ổn định, lành mạnh. 

+ Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của người lao động. 

+ Tiếp quản nguồn nước từ nhà máy nước Suối Dầu hiệu quả; 

+ Mở rộng phạm vi cấp nước cho huyện Khánh Sơn; huyện Cam Lâm. 

+ Khu xử lý bùn nhà máy nước Võ Cạnh; 



 

+ Sửa chữa Kho hàng 1B Lê Hồng Phong;  

+ Đầu tư thêm 01 bể chứa nước xã Vĩnh Lương;  

+ Cải tạo  hệ thống điện nhà máy nước Xuân Phong. 

+ Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Võ Cạnh ( Công trình đang tiếp tục triển khai). 

+ Gia cố đập ngăn mặn tạm chân cầu Vĩnh Phương. 

+ Duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang. 

+ Phát triển 7.186 hộ khách hàng sử dụng nước mới; Hoàn thành các công trình cải tạo 
theo danh mục kế hoạch năm 2019. 

 

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác ghi – thu tiền nước;  tỷ lệ tồn thu giảm so với năm 2018. 

+ Hoạch định kế hoạch về vốn và nguồn vốn, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và đầu tư trong năm 2019. 

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định 
của pháp luật. đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn; không có khiếu nại, khiếu 
kiện nào liên quan đến cổ đông của công ty. 

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019: 

 

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định 

Ngày Nội dung 

1 05/NQ-HĐQT 14/3/2019 Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 

 

2 15/QĐ-HĐQT 20/4/2019 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 

 

3 16/NQ-HĐQT 20/4/2019 Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm 
tổng giám đốc, nhiệm kỳ 2019 - 2023 



 

4 17/QĐ-HĐQT 30/5/2019 Quyết định bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm 
kỳ 2019-2023. 

5 26/NQ-HĐQT 14/6/2019 Nghị quyết HĐQT họp 06 tháng đầu năm 2019. 

6 27/QĐ-HĐQT 14/6/2019 Quyết định Thôi cử người đại diện phần vốn 
của công ty tại Công ty CP ĐTXD Cấp thoát 
nước Suối Dầu. 

7 28/QĐ-HĐQT 14/6/2019 Quyết định  cử người đại diện phần vốn của 
công ty và tham gia HĐQT, BKS tại Công ty 
CP ĐTXD Cấp thoát nước Suối Dầu. 

8 29/NQ-HĐQT 19/7/2019 Về giá nước mua tại công ty CP ĐTXD Cấp 
thoát nước Suối Dầu 

9 33/QĐ-HĐQT 27/8/2019 Quyết định xử lý 46.600 cổ phiếu quỹ 

 

10 41/NQ-HĐQT 31/10/2019 Nghị quyết HĐQT quý III 

 

 

III. Ban kiểm soát : 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) dự họp năm 2019: 

 

STT  

 

Thành viên BKS  

 

Chức vụ  

Ngày bắt 
đầu/không còn 
là thành viên 

BKS 

Số buổi họp 
BKS tham 

dự 
 

Tỷ lệ  

tham dự 
họp  

Lý do  

không 

 tham dự  

họp  

1  Hoàng Long Trưởng 
ban 

 04 100% - 

2 Nguyễn Thùy Ninh Thành 
viên 

 04 100% - 

3 Lê Văn Diễn Thành 
viên 

 04 100% - 



 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và 
cổ đông: 

- Kiểm tra giám sát về việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư 
xây dựng cơ bản, thi công các công trình cấp thoát nước; 

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài chính của công ty; 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc; 

- Kiểm tra, giám sát Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức vào quý I hàng năm, 
mọi thủ tục của đại hội đã tuân thủ đúng theo quy định hiện hành của pháp luật. Kết 
quả: đại hội đã thành công tốt đẹp. 

- Trong năm 2019, các cổ đông của công ty đã thực hiện  đúng các quyền và nghĩa vụ 
của mình, không có trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp nào xảy ra. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:  

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tôn 
trọng và tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ công ty; các nguyên tắc trong Quy chế 
phối hợp hoạt động; hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

4. Hoạt động khác của ban kiểm soát: Không có. 

IV. Danh sách về người có liên quan ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 
6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của  công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Quý cổ đông truy cập vào Website 
công ty, địa chỉ: ctnkh.com.vn. Có đính kèm danh sách. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của  công ty; hoặc giữa công ty với 
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch. 

VI. Các vấn đề khác: 

1. Công ty đã hoàn thành thoái vốn nhà nước xuống còn 51%. 

2. Công ty có các cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ tính 
đến thời điểm hiện tại: 

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE ; sở hữu : 11.109.600 cổ phần, trị giá: 
114.096.000.000 đồng; chiếm 88% 

3. Đã xử lý xong 46.600.000 cổ phiếu quỹ.  



 

4. Vẫn chưa xử lý xong việc chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông ngoài công ty; 
với số tiền 3.529.571.726 đồng. Hồ sơ vẫn đang được UBCK nhà nước và Trung tâm 
lưu ký Việt Nam thụ lý. 

5. Trong năm, không có trường hợp cổ đông khiếu kiện, khiếu nại các vấn đề liên quan 
đến các vấn đề về cổ đông./. 

                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                CHỦ TỊCH  

             ( Đã ký) 

                Vũ Văn Bình                             

 

  



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 

BAN KIỂM SOÁT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số :          /BC-BKS         Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2020 
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
NĂM 2019 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định 

tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa; 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Cấp thoát nước Khánh 

Hòa đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. 

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra báo 

cáo 2019 với các nội dung chính như sau: 

 I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019: 
 - Theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện 
lợi nhuận của Công ty và kết quả hoạt động của Ban điều hành theo Nghị quyết của 
Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị. 
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong công tác kế toán. 
Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2019 thông qua 
báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán 
và tư vấn A&C.  
 - Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ các phiên 
họp Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát đã đánh giá hoạt động kế toán tài chính, 
kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 
 II. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty cổ 
phần Cấp thoát nước Khánh Hòa: 

1. Cơ cấu vốn tính đến thời điểm 31/12/2019 
ĐVT: tỷ đồng 

STT Tên tổ chức và cá nhân Số vốn góp Tỉ lệ nắm giữ 

1 Vốn Nhà nước (UBND tỉnh Khánh Hòa)    132,600 51,00 % 
2 Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 114,096 43,88% 
3 Các cổ đông khác   13,304  5,12% 
 TỔNG CỘNG    260,0         100% 

        
  

  



 

2. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty 
Năm 2019 Công ty  đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn A&C. Công ty kiểm toán đã có ý kiến đánh giá: Công ty CP cấp thoát 
nước Khánh Hòa đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế 
toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, 
thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm, đảm 
bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp. 

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo tài 
chính năm 2019 đã thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công 
ty và các Công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 
31/12/2019 như sau: 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu tài chính 2018 2019 Tăng/Giảm 
I. Tổng tài sản        572,0                                                                                                                        586,2 14,2 
1. Tài sản ngắn hạn 154,7 170,9 16,2 
2. Tài sản dài hạn 417,3 415,3 (2,0) 
II. Tổng nguồn vốn        572,0 586,2 14,2 
1. Nợ phải trả 265,8 267,1 1,3 
2. Vốn chủ sở hữu 306,2 319,1 12,9 

  
Tài sản dài hạn giảm do thu hồi khoản đầu tư góp vốn vào công ty CP đầu tư 

Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh và giảm hoàn nhập dự phòng. 
Các khoản nợ vay:  Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng số dư nợ vay của Công 

ty là 151,1 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn là 29,5 tỷ đồng; Nợ vay dài hạn là 121,6 
tỷ đồng.  Nguồn vay: Ngân hàng Phát triển VN, Quỹ Đầu tư phát triển KH, Ngân sách 
tỉnh KH. Công ty có khả năng trả được các khoản vay nêu trên đúng tiến độ trong quá 
trình sản xuất kinh doanh. 

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được ghi nhận và kiểm tra 
chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.  
  



 

3. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 
 

Chỉ tiêu 2018 2019 Tăng/Giảm 

Sản lượng nước SX (trm3) 51,4 54,8 3,4 

Sản lượng nước TT (trm3) 43,4 46,9 3,5 

Tỷ lệ thất thoát 15,6% 14,5% (1.1%) 

Tổng doanh thu (tỷ đồng) 357,7 391,3 33,6 

Tổng chi phí (tỷ đồng) 317,8 346,4 18,6 

Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 39,9 44,9 5,0 

Thuế TNDN (tỷ đồng) 4,6 4,8 0,2 

Tổng lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 35,3 40,0 4,7 

Tỷ lệ chia cổ tức 8% 9,5% 1,5% 
Thông qua các chỉ tiêu ta thấy sự tăng trưởng và kết quả tổng lợi nhuận sau 

thuế tăng  4.7 tỷ đồng so với năm trước. 
4.Về lực lượng lao động, tiền lương 2019:  
-  Số lao động cuối năm 2018 :      330 người 
-  Số lao động cuối năm 2019 :      325 người 
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng 

Luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể, việc chi trả lương hàng tháng đúng hạn, 
các chế độ khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, thu nhập 
của người lao động năm 2019 tăng so với năm trước. Trong năm qua, Công ty tiến 
hành nâng cao hiệu quả lao động bằng nhiều biện pháp, trong đó có việc thu hẹp lực 
lượng lao động, áp dụng máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, thay thế các công đoạn 
lao động thủ công nhằm nâng cao năng suất, đáp ứng tình hình phát triển của Công ty 
và xu hướng  phát triển chung của xã hội. 

 
5.Về hoạt động đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ 
-  Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước 

Suối Dầu với tỷ lệ vốn góp 30% vốn điều lệ tương đương 24 tỷ đồng. Nhà máy đã đi 
vào hoạt động từ tháng 4/2017 và cung cấp nước sạch hòa vào mạng lưới cấp nước 
của công ty khoảng 4,5triệu m3/năm. 

- Trong  năm 2019, Công ty đã thực hiện một số dự án đầu tư lắp đặt mới, các 
công tình cải tạo như: Cấp nước khu dân cư Cát Lợi; Lắp đặt tuyến ống DN200 Thôn 
Suối Tân – Cam Lâm; Tuyến ống DN400 & DN300 đường Trần Phú; Dự án nâng cấp 
tuyến ống DN700 ĐƯỜNG 23/10 và các công trình cải tạo tuyến ống phân phối quá 
cũ, thường xuyên bể  gây thất thoát, ống nhỏ không đủ phát triển khách hàng (91 công 
trình). Với vốn đầu tư đạt: 91.65tỷ đồng 

- Tiếp tục cải tạo nhà máy nước Võ Cạnh, xây dựng bể chứa Vĩnh Lương - Vốn 
đầu tư: 15.16 tỷ đồng. Nhà máy xử lý cấp nước Thị trấn Tô Hạp – Huyện Khánh Sơn: 



 

14.5 tỷ đồng 
Cùng với việc phát triển mạng lưới và nhà máy, Công ty đã lắp đặt mới cho 

7186 khách hàng tương đương 15,7 tỷ đồng và đầu tư 10,4 tỷ đồng thay thế 19.830 
đồng hồ đo nước đến hạn.  

III. Kết quả giám sát về công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng giám đốc: 
 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh 
Hòa đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trong năm 2019, các chỉ tiêu 
doanh thu và lợi nhuận cao hơn năm trước. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 
công ty đã thực hiện nhiệm vụ điều hành  hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
một cách trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ hoạt 
động của công ty và nghị quyết của Đại hội đổng cổ đông công ty đã đề ra. 
  IV. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc điều hành và cổ đông 
 1. Quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc điều hành   
     Ban Kiểm soát được mời tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị, được 
nắm bắt các chủ trương,  giám sát đầy đủ hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị 
trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, giám sát nội dung của 
các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.  
      Ban Kiểm soát tiến hành giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình 
hình tài chính của công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, giám sát triển khai tổ 
chức thực hiện nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các công việc cần triển khai 
theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ, 
tuân thủ theo đúng quy định hiện hành. 
 2. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát với cổ đông 
 Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông 
bằng văn bản về hoạt động kinh doanh của công ty, về việc điều hành của Hội đồng 
quản trị và Ban Tổng Giám đốc.  

Chúng tôi đánh giá: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 
Cấp thoát nước Khánh Hòa năm 2019 thông qua công tác quản lý, tổ chức sản xuất 
kinh doanh của Ban điều hành đạt được sự tin tưởng của cổ đông.  
 V. Kết luận và kiến nghị 
 - Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. 
 - Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh 
Hòa đã làm việc nghiêm túc, tập trung, cẩn trọng và nỗ lực trong công tác quản lý, điều 
hành, thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công 



 

ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trong năm 2019, các chỉ tiêu doanh thu và lợi 
nhuận cao hơn năm trước.  
 - Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa 
Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành, Công ty 
đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 
 - Công tác quản lý tài chính minh bạch, rõ ràng, ghi nhận và phản ánh trung thực 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác đầu tư phát triển mạng lưới một 
cách bền vững. Bên cạnh đó, công tác giảm thất thoát, chống thất thu là nhiệm vụ quan 
trọng và lâu dài, chi phí dành cho nhiệm vụ này khá lớn cần phải chủ động về nguồn 
vốn để thực hiện. 
 - Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty quan tâm một số vấn đề 
sau: 
 - Tiếp tục tìm thêm nguồn vốn từ các hình thức hợp tác đầu tư cho các dự án, 
giảm thất thoát nước, mở rộng mạng lưới cấp nước trên địa bàn thành phố và các vùng 
lân cận. 
 - Hoạch định và có chính sách bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 
    Nơi nhận:                      TM. BAN KIỂM SOÁT 

     - ĐHĐ cổ đông;                                                             TRƯỞNG BAN 
    - HĐQT;                                                                          (Đã ký)     
     - Lưu BKS.                                                                     
 
                                                                                      Hoàng Long 

 

  



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 

 
Số:  12 /TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2020 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán  
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 
2015 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước 
Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 21/4/2018; 

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty Cổ phần cấp thoát 
nước Khánh Hòa, 

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, trình Đại hội 
đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2019 của công ty đã được công ty 
TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán, theo đúng các quy định hiện hành, 
với các nội dung chính sau:  

Kết quả về hoạt động tài chính của công ty đã được kiểm toán: 

STT CHỈ TIÊU TIỀN 

1 Vốn điều lệ 260.000.000.000 

2 Vốn chủ sở hữu 319.135.399.906 

3 Tổng tài sản: 586.296.571.757 

 Tài sản ngắn hạn: 170.965.699.242 

 - Tiền và các khoản tương đương tiền: 23.963.403.343 

 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 48.000.000.000 

 - Các khoản phải thu ngắn hạn: 52.122.078.078 

 - Hàng tồn kho: 43.497.995.777 

 - Tài sản ngắn hạn khác: 3.382.222.044 

 Tài sản dài hạn:  415.330.872.515 



 

 - Tài sản cố định:  390.372.275.233 

 - Tài sản dở dang dài hạn: 2.707.993.031 

 - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 22.250.604.251 

4 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 382.417.733.758 

5 Các khoản giảm trừ doanh thu: 66.635.179 

6 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 382.351.098.579 

7 Giá vốn hàng bán: 324.526.177.053 

8 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 57.824.921.526 

9 Doanh thu hoạt động tài chính:  3.855.436.721 

10 Chi phí tài chính: 4.108.693.316 

 Trong đó chi phí lãi vay:  4.662.354.654 

11 Chi phí bán hàng: 615.537.824 

12 Chi phí quản lý doanh nghiệp: 11.988.085.587 

13 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 44.968.041.520 

14 Thu nhập khác:  5.161.361.600 

15 Chi phí khác: 5.155.200.311 

16 Lợi nhuận khác: 6.161.289 

17 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:  44.974.202.809 

18 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: 4.874.413.596 

19 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 40.099.789.213 

20 Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.545 

 

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc  công ty là ông Nguyễn Văn 
Đàm, đã ký phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019. Nội dung và các số liệu trong 
báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời 
điểm 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 
năm tài chính kết thúc cùng ngày. Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực kế 



 

toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành 
có liên quan tại Việt Nam.  

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

Nơi nhận:         
- Thành viên HĐQT, BKS;      
- Cổ đông; 
- Lưu HĐQT. 

         
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                 CHỦ TỊCH 
                       ( Đã ký) 

 

 

               Vũ Văn Bình 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 

 
Số:  13  /TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2020 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,  

Chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch cổ tức năm 2020 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 
2015 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về việc 
Quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 
78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh 
Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 21/4/2018; 

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất - kinh doanh 
năm 2020 của công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa. 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:  
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Khánh Hòa như sau:  
                                                                                          Đơn vị: đồng 

1. Vốn điều lệ công ty: (A)                      = 260.000.000.000 đồng 

2. Lợi nhuận sau thuế:  (B)                      =   40.099.789.213 đồng 

- Chia cổ tức cho cổ đông: 9,5% x A                  =   24.700.000.000 đồng 

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 22,55% x B           =    9.043.820.213 đồng 

- Trích quỹ khen thưởng: 12% x B                      =     4.811.975.000 đồng 

- Trích quỹ phúc lợi: 3% x B                               =     1.202.994.000 đồng 

- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH  = 0,85% x B   =  341.000.000 đồng 
2. Trên cơ sở phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Hội đồng quản trị đề 

xuất mức cổ tức chi trả năm 2019 là 9,5% vốn Điều lệ. 
3. Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2020, Hội đồng 

quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2020, dự kiến là 9,7% vốn Điều lệ. 
Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 
 

Nơi nhận:         
- Thành viên HĐQT, BKS;      
- Cổ đông; 
- Lưu HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

( Đã ký ) 

 

Vũ Văn Bình 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 

 
Số:  14  /TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày  23  tháng 5 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019,  

kế hoạch chi trả  thù lao năm 2020  
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 
2015 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh 
Hòa thông qua ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 21/4/2018; 

Thực hiện Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động 
– Thương binh – Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền 
lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà 
nước; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; Kết quả sản xuất kinh 
doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020 của công ty, Hội đồng 
quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chi phí trả thù lao năm 2019 cho Thành 
viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty, quản trị viên là 672.000.000 
đồng (Sáu trăm bảy mươi hai triệu đồng). 

Dự kiến quỹ thù lao năm 2020 chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên Ban kiểm soát, Thư ký, quản trị viên công ty là 672.000.000 đồng (Sáu trăm bảy 
mươi hai triệu đồng). 

 Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 
Nơi nhận:        
- Thành viên HĐQT, BKS;      
- Cổ đông; 
- Lưu HĐQT. 

         

 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

( Đã ký) 
 
 
 

Vũ Văn Bình 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 

BAN KIỂM SOÁT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2020 

TỜ TRÌNH  
V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phấn Cấp thoát nước 

Khánh Hòa ngày 26/12/2013, sửa đổi bổ sung ngày 20/04/2019; 
Căn cứ  thư chào giá của các công ty 
Ban Kiểm soát công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa kính trình Đại hội 

đồng cổ đông 03 đơn vị kiểm toán đã gửi hồ sơ năng lực và thư chào giá như sau: 

STT Tên công ty Trụ sở Giá chào hàng 
 (đã gồm thuế VAT) 

01 Công ty TNHH Kiểm 
toán FAC  

400/34 Hồng Bàng – Phường 16 
– Quận 11 – TP.Hồ Chí Minh 

60.500.000 đ 

02 Công ty TNHH Kiểm 
toán và Tư vấn A&C 

02 Trường Sơn – Phường 2 – 
Q.Tân Bình – TP.Hồ Chí Minh 

66.000.000 đ 

03 Công ty TNHH Kiểm 
toán và Tư vấn RSM 
Việt Nam – CN Miền 
Trung 

Tầng 3 – Số 142 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh – P.Hòa Cường Nam – 
Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng 

70.000.000 đ 

Sau khi đánh giá hồ sơ năng lực và thư chào giá của 03 đơn vị trên, Ban Kiểm 
soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị thực hiện kiểm toán 
báo cáo tài chính cho công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa năm 2020. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, lựa chọn và thông qua./.  
           

                                                               TM. BAN KIỂM SOÁT 

         Trưởng ban 

 

 

 

                                                                                     Hoàng Long    
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